Anexa nr. 2/VL
Comisia de analiză în cadrul „Programului privind instalarea sistemelor de încălzire
regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire", constituită
prin Dispoziţia Preşedintelui AFM nr. 23/2017
Centralizatorul proiectelor respinse în cadrul Programului "Casa Verde Clasic"
Sesiunea 2016

Nr. crt. Solicitant
0
1 Nuta Dumitru
2 Zavoianu Mirela
3 Copaceanu Dumitru

4 Nania Gheorghe
5 Dobrota Nicolaie

6 Ungureanu Marcel

Nr. Înreg.
1

Localitatea
2

VL.00106.111016
VL.00111.111016
VL.00112.111016

VL.00115.121016
VL.00122.121016

VL.00125.121016

Județul
3

Ramnicu Valcea
Ramnicu Valcea
Ramnicu Valcea

Ramnicu Valcea
Ramnicu Valcea

Ocnele Mari

Motivele respingerii
4

5

Valcea

Din certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul com Cernișoara nr. 4721/03.10.2016 nu se
poate identifica solicitantul (datele din buletin nu sunt ale acestuia)

Valcea

Declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solicită finanțare se va depune o
singură cerere nu este semnată de toți coproprietarii imobilului.

Valcea

Valcea
Valcea

Valcea

7 Andrei Elena-Georgiana

VL.00126.121016

Ramnicu Valcea

Valcea

8 Tanase Nicolae-Cristian

VL.00128.121016

Racovita

Valcea

9 Patrascu Daniela

VL.00130.121016

Salatrucel

Valcea

10 Patrascu Gheorghe

VL.00131.121016

Salatrucel

Valcea

Nu a fost depus documentul eliberat de autoritatea publica locala, care atestă adresa imobilului, având în vedere că
adresa de implementare completată în cererea de finanțare diferă de cea din extrasul de carte funciară.
Potrivit declaraţiei notariale solicitată prin ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere, coproprietarii imobilului
pe care se va implementa proiectul declară sub sancţiunile prevăzute de art. 326 Cod penal că vor "depune o singură
cerere de finanţare nerambursabilă pentru realizarea unui sistem de încălzire care utilizează energie regenerabilăprin
programul "Casa Verde", cerere ce va fi depusă pe numele coproprietarului Nania Rodica". Cererea de finanţare pentru
accesarea Programului a fost depusă de căre coproprietarul Nania Gheorghe. Există aşadar neconcordanţe între
declaraţia notarială şi cererea de finanţare.
Din certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul Râmnicu Vâlcea nr. 269051/05.10.2016 nu se
poate identifica solicitantul (nu este trecut CNP iar adresa nu este cea din buletin)
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deoarece nu a depus documente care să ateste calitatea sa de
proprietar/coproprietar al imobilului-constructie pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine
prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțare se regasește în sat
Coasta, nr. 73, așa cum se precizează în cererea de finanțare. Din adeverința nr. 4624/07.10.2016 nu rezultă ca adresa
de mai sus este aferentă imobilului înscris în CF nr.36198.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțare se regasește în str.
Racovita, nr. 98, așa cum se precizează în cererea de finanțare. Din certificatul nomenclator stradal nr. 527/11.10.2016
nu rezultă ca adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în CF nr.36137.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțare se regasește în str.
Principala, nr. 92, așa cum se precizează în cererea de finanțare. Din adeverința nr. 5599/10.10.2016 nu rezultă adresa
completata in cererea de finantare.
Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul local Râmnicu Vâlcea (loc de implementare) nu a
fost depus.

11 Nedelus Gheorghe Catalin

VL.00133.121016

Barza

Valcea

12 Vancea Nicolae

VL.00135.121016

Salatrucel

Valcea

13 Stanciu Georgeta

14 Stancu Dumitru

VL.00137.121016

VL.00141.121016

Dragasani

Ramnicu Valcea

Valcea

Valcea

15 Pleseanu Ioana

VL.00142.121016

Calimanesti

Valcea

16 Mihailescu Gheorghe

VL.00144.121016

Salatrucel

Valcea

17 Duta Toma

VL.00146.121016

Linia

Valcea

18 Jitianu Nicolae

VL.00148.121016

Priporu

Valcea

Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțare se regasește în sat
Barza, nr. 232, așa cum se precizează în cererea de finanțare. Din certificat nomenclator stradal nr. 540/12.10.2016 nu
rezultă ca adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în CF nr.36517.
Nu a fost depus documentul eliberat de autoritatea publica locala, care atestă adresa imobilului, având în vedere că
adresa de implementare completată în cererea de finanțare diferă de cea din extrasul de carte funciară.
Declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solicită finanțare se va depune o
singură cerere nu este semnată de toți coproprietarii imobilului. Certificatul de deces depus nu este un document din
care să rezulte date cu privire la coproprietarii actuali ai imobilului pentru care se solicită finanțare.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțare se regasește în Loc
Budesti, Pct. Pepiniera, nr. 246, așa cum se precizează în cererea de finanțare. Din certificat nomenclator stradal nr.
444/06.10.2016 nu rezultă ca adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în CF nr.36097.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deoarece nu a depus documente care să ateste calitatea sa de
proprietar/coproprietar al imobilului-teren pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor
art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deoarece nu a depus documente care să ateste calitatea sa de
proprietar/coproprietar al imobilului-teren pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor
art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.Declarația pe propria răspundere, Anexa nr. 3
la ghidul de finanțare, nu este insușita de către solicitant prin semnătură.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deoarece nu a depus documente care să ateste calitatea sa de
proprietar/coproprietar al imobilului-constructie pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine
prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțare se regasește în Sat
Priporu, nr. 334, așa cum se precizează în cererea de finanțare. Din adeverinta nr. 4318/03.10.2016 nu rezultă ca
adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în CF nr.36073.

